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Številka: 004-14/2018/77
Ljubljana, 24. 7. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2019 – 2022, sprememba 
izhodiščne vrednosti projekta 2550-17-0012 Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-
Poljane in sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2330-13-0028 Sanacija pregrade 
Vogršček s pripadajočimi objekti - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije 
na ….. seji dne ……………… sprejela naslednji 

SKLEP

V Načrtu razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo spremenita projekta:  
 2550-17-0012 - Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane
 2330-13-0028 – Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

                                                      Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-17-0012
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2330-13-0028

                          
Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za okolje in prostor, (gp.mop@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (gp.mkgp@gov.si) 
- Direkcija RS za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade RS (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)

                                   
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode
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- mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode
- mag. Rok Penec, vodja GJS in investicij, Direkcija RS za vode

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
2550-17-0012:
Povečana poplavna varnost se bo zagotavljala s povečanjem pretočnosti struge Ločivnice, z 
obrežnimi varovanji in nasipom, s povečanjem pretočne odprtine mostu preko Poljanske Sore, 
zamenjavo mostu in brvi čez Ločivnico in ureditvijo prometne infrastrukture na 4 oseh v naselju 
Poljane nad Škofja Loko v Občini Gorenja vas- Poljane. Izhodiščna vrednost projekta je bila 
določena na podlagi dokumenta investicijskega programa, ki je imel za podlago idejno zasnovo. V 
nadaljevanju sta bila izdelana še idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
ki je bil podlaga za izdelavo investicijskega programa. V PGD  so bolj podrobno obdelane vse 
ureditve, kar je vplivalo na povečanje vrednosti projekta. 
Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije se je zamaknil tudi pričetek gradbenih del v leto 
2019, zato se je posledično spremenil tudi terminski plan izvajanja projekta.

2330-13-0028:
V okviru sanacije pregrade se bo izvedel talni izpust v tunelski izvedbi na levem boku pregrade z 
ustreznim novim odvzemnim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi v prvotno 
projektiranih velikostih in sicer dve cevi premera 120cm v funkciji talnega izpusta ter cev premera 
100 cm namenjena za namakanje. S to varianto se zagotavljajo prvotno projektirani parametri na 
podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje. 
Ocenjena investicijska vrednost projekta presega izhodiščno vrednost, kar je posledica nove 
projektne rešitve in podrobnejše obdelave projektne dokumentacije. ki je bila osnova za izdelavo 
investicijskega programa. Poleg povečanja ocenjene vrednosti projekta se  je zaradi dolgotrajne 
recenzije projektne dokumentacije zamaknila tudi dinamika izvajanja del ter posledično tudi 
terminski plan izvedbe projekta. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
2550-17-0012:
Nova ocenjena vrednost investicije zanaša po tekočih cenah 4.332.943,62 EUR z DDV .
Direkcija RS za vode bo zagotavljala sredstva iz proračunske postavke 190133 - Sklada za vode v skupni 
višini 3.325.113,54 EUR,  Občina Gorenja vas – Poljane pa v višini 1.007.830,08 EUR z DDV, od tega že 
vloženo 333.353,60 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva za prihodnja leta 
zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor v okviru svojega finančnega načrta.
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2330-13-0028:
Nova ocenjena vrednost investicije zanaša po tekočih cenah 10.792.165,69 EUR z DDV. Pred 
reorganizacijo in prenosom sklada za vode na Direkcijo RS za vode je Ministrstvo za okolje in prostor iz 
proračunskih postavk 301710 – Vodni sklad in 558 – Sklad za vode že vložilo sredstva v višini 253.203,69 
EUR. Direkcija RS za vode bo sredstva v višini 6.738.962,00 EUR zagotavljala iz proračunske postavke
190133 - Sklada za vode,  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  pa v višini 3.800.000 EUR z 
DDV iz proračunske postavke 995310 - Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.
Sredstva za prihodnja leta zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru svojih finančnih načrtov.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2550-17-0012 -
Protipoplavni ukrepi 
na območju Gorenja 
vas-Poljane

190133 –
sklad za vode 1.521.693,81€ 0

Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2330-13-0028
Sanacija pregrade 
Vogršček s 
pripadajočimi objekti

190133 –
sklad za vode 115.000,00€ 730.000,00€

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrane

2330-13-0028
Sanacija pregrade 
Vogršček s 
pripadajočimi objekti

995310 –
odškodnine 

zaradi 
spremembe 

namembnosti 
kmetijskih 
zemljišč

500.000,00€ 2.800.000,00€

SKUPAJ 2.136.693,81€ 3.530.000,00€

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1 

Direkcija 
Republike 
Slovenije za vode

2550-18-0005 - EP-
Financiranje 
projektov Sklada za 
vode po ZV-1

190133 –
sklad za vode 1.433.798,00€ 3.527.241,62€

SKUPAJ 1.433.798,00€ 3.527.241,62€
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo proračunskih sredstev iz evidenčnega 
projekta 2550-18-0005 - Financiranje projektov Sklada za vode po ZV-1. Sklad za vode se polni 
z mesečnimi prilivi iz naslova koncesij, vodnih povračil, vodnih dovoljenj, stavbnih pravic in 
zemljišč.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       Marko Maver
                                                     Državni sekretar

PRILOGE:
- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-17-

0012
- Priloga 3: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2330-13-

0028
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Projekt 2550-17-0012 - Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane

V sklopu projekta se bodo izvajale protipoplavne ureditve ter ureditev cest v krajevni skupnosti 
Poljane nad Škofja Loko  ter njene širše okolice v občini Gorenja vas – Poljane. Povečana 
poplavna varnost se bo zagotavljala s povečanjem pretočnosti struge Ločivnice, z obrežnimi 
varovanji in nasipom, s povečanjem pretočne odprtine mostu preko Poljanske Sore, zamenjavo 
mostu in brvi čez Ločivnico in ureditvijo prometne infrastrukture na 4 oseh v naselju Poljane nad 
Škofja Loko v Občini Gorenja vas- Poljane. 

Projekt 2550-17-0012 je bil uvrščen v NRP na podlagi izdelanega  Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta št. 558/2016-10 z dne 6.12.2016 v višini 3.301.131,00 EUR. 

Na podlagi izdelane in potrjene predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa znaša 
nova ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah, z upoštevanim DDV, 4.332.943,62 
EUR.

Odstopanje od prvotne ocenjene vrednosti projekta je posledica  podrobnejše obdelave 
projektne dokumentacije. Izhodiščna vrednost projekta je bila določena na podlagi dokumenta 
investicijskega programa, ki je imel za podlago idejno zasnovo. V nadaljevanju sta bila izdelana 
še idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), V PGD  so podrobno 
obdelane vse ureditve, kar je vplivalo na povečanje vrednosti projekta. 

Na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se je v decembru izdelal 
investicijski program »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju 
Poljan nad Škofjo Loko«, december 2018. V investicijskem programu je bila izdelana 
podrobnejša ocena stroškov celotnega projekta, ki tako znaša 4.332.943,62 EUR. Nova 
ocenjena vrednost projekta presega izhodiščno vrednost projekta za cca. 31,3 %.

Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije in pridobivanja potrebnih soglasij,  se bo 
pričetek gradbenih del zamaknil v leto 2019, zato se je posledično spremenil tudi terminski plan 
izvajanja projekta. Zaključek projekta se tako pričakuje v letu 2021.

Investitorja projekta sta Direkcija Republike Slovenije za vode, ki bo sredstva v višini 
3.325,113,54 EUR zagotavljala iz proračunske postavke 190133-Sklad za vode ter Občina 
Gorenja vas-Poljane, ki bo sredstva v višini 1.007.830,08 EUR zagotavljala iz občinske 
proračunske postavke 882. Direkcija Republike Slovenije za vode bo financirala stroške izvedbe 
del za zagotavljanje poplavne varnosti in pripadajočega dela spremljajočih stroškov gradbenega 
in projektantskega nadzora.  Občina Gorenja vas-Poljane pa stroške povezane s prometno 
ureditvijo, stroške ene premostitve ter stroške izdelave projektne dokumentacije in nakupov 
zemljišč.

Investicijski program »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju 
Poljan nad Škofjo Loko«, december 2018, je bil potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za 
vode s sklepom številka 190133/2019-1, z dne 10.5.2019.

Vladi predlagamo, da se na podlagi petega  odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-17-
0012 Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane  v veljavnem Načrtu razvojnih 
programov  2019-2022, na novo izhodiščno vrednost v višini 4.332.943,62 EUR.
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Projekt 2330-13-0028 – Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti,

V okviru sanacije pregrade se bo izvedel talni izpust v tunelski izvedbi na levem boku pregrade 
z ustreznim novim odvzemnim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi v prvotno 
projektiranih velikostih in sicer dve cevi premera 120cm v funkciji talnega izpusta ter cev 
premera 100 cm namenjena za namakanje. S to varianto se zagotavljajo prvotno projektirani 
parametri na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje. 

Projekt 2330-13-0028 je bil uvrščen v NRP na podlagi sklepa o potrditvi Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta št. 30170/13-9, z dne 25.5.2013, v višini 4.282.367,00 
EUR. 

V okviru idejnega projekta (IDP) sta bili prvotno obdelani dve  varianti sanacije, ki sta 
predvidevali sanacijo obstoječih cevi talnega izpusta z uvlačenjem novih cevi manjših dimenzij v 
obstoječe cevi talnega izpusta, razlikovali pa sta se v načinu in lokaciji odvzema vode v 
akumulacijskem prostoru zadrževalnika. Med samim projektiranjem IDP je pripravljavec 
projektne dokumentacije opozoril na vprašljivost gradbene izvedljivosti sanacije talnega izpusta. 
Glede na veliko odprtih vprašanj in nedorečenosti, ki ob pripravi projektne naloge niso bili znani 
in so vplivali na vprašljivosti gradbene izvedbe že obdelanih varianti v IDP, je pripravljavec 
pridobil tudi dodatne strokovne argumente in mnenje, na podlagi katerih se je izkazalo, da 
dimenzije in geometrija obstoječega cevovoda ne omogočata kvalitetne vgradnje novih cevi v 
obstoječi cevovod. V izogib kasnejšim težavam pri izvedbi del, se je investitor odločil, da 
pripravljavec projektne dokumentacije dodano izdela še varianto izvedbe talnega izpusta ob 
levem boku pregrade, imenovano varianta 1C. Osnova za projektiranje dodatne variante so bile 
tudi dodatno izdelane geološko geomehanske raziskave levega boka pregrade. Na podlagi 
rezultatov omenjenih raziskav se je pristopilo  k izdelavi variante z izvedbo tunela na levem 
boku pregrade in z namestitvijo novih cevovodov v tunelu.

Konec januarja 2017 je bil s strani pripravljavca projektne dokumentacije oddan »Idejni projekt 
za Sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi ukrepi« z dodatno izdelano varianto 1C.  
Predvidena je izvedba predora z vstopnim in izstopnim portalom ter vse spremljajoče 
konstrukcije. V  predoru sta predvideni dve novi cevi za talni izpust in cev za navezavo na 
namakalni sistem. Z novo varianto se je spremenila projektna rešitev ter posledično obseg del, 
ki so bili opredeljeni v DIIP s katerim je bila določena izhodiščna vrednost projekta. Varianta 
sanacije v tunelski izvedbi je bila tudi potrjena s predinvesticijsko zasnovo in je bila tako osnova 
za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se je izdelal »Investicijski 
program za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«, februar 2019. V investicijskem 
programu je bila izdelana podrobnejša ocena vseh stroškov celotnega projekta, ki tako znaša 
10.792.166 EUR, po tekočih cenah. Nova ocenjena vrednost projekta presega izhodiščno 
vrednost projekta za več kot 20 %, saj je projektna rešitev, ki je obdelana v investicijskem 
programu drugačna od prvotno predvidene projektne rešitve.

Poleg povečanja ocenjene vrednosti projekta se spreminja tudi terminski plan izvajanja del, saj 
se je zaradi dolgotrajne recenzije idejnega projekta zamaknila celotna dinamika izdelave 
preostale projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij na projektno dokumentacijo, 
pridobivanje gradbenega dovoljenja  ter posledično tudi pričetek gradbenih del. 

Investitorja projekta sta Direkcija Republike Slovenije za vode, ki bo sredstva v višini 6.738.962
EUR zagotavljala iz proračunske postavke 190133 - Sklad za vode, ter Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo sredstva v višini 3.800.000 EUR zagotavljalo iz 
proračunske postavke 995310 - Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč.

Investicijski program za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti, februar 2019, je bil 
potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za vode s sklepom številka 190133/2019-3, z dne 
10.5.2019.
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Predviden zaključek projekta je v letu 2021.

Vladi predlagamo, da se na podlagi petega  odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2330-13-
0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti  v veljavnem Načrtu razvojnih 
programov  2019-2022, na novo izhodiščno vrednost v višini 10.792.165,69 EUR.
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